WERKEN MET ‘EEN GOUDMIJN’
Goud, zus van de zon, verheldert, verwarmt, versoepelt

Het boek ‘Intervisie in het onderwijs: Een Goudmijn’, is met veel enthousiasme ontvangen. Er komen van alle
kanten positieve reacties.
Het is dus geen wonder dat er bij de auteurs Gerda Nobel en Alice de Groot regelmatig vragen komen van lezers,
of zij een training willen organiseren waarin de deelnemers:
• In snel tempo zicht krijgen op hun eigen invulling van de intervisor-rol (de begeleider van de intervisiegroep).
• De vele verschillende werkvormen leren toepassen.
• Ondersteuning krijgen in het maken van een plan van aanpak voor de eigen organisatie met betrekking tot intervisie.
Aangezien Vivace haar jarenlange trainingservaring in het onderwijs, de gezondheidszorg en daarbuiten op
het gebied van counseling, communicatie, supervisie, coaching en intervisie graag inzet organiseert ze vol
enthousiasme een tweedaagse waarin de bovenstaande vragen centraal staan.
Een globaal programma van de tweedaagse treft u aan het einde van deze informatie aan.
Na aanmelding voor deze tweedaagse ontvang je verdere informatie, het definitieve programma en een
voorbereidingsopdracht.

Doelgroep		Een ieder die werkzaam is op het gebied van intervisie, zowel beleidsmatig als in uitvoerende
zin: intervisoren, leer-begeleiders, coaches, trainers, opleiders, HRM-ers, enzovoorts.
Uitvoering		 Uitvoering
			Op aanvraag plannen we graag met u een datum.
			
Planning van de training
			Dag 1 van 9.30 – 19.30 uur, hierna diner en overnachting.
			
Dag 2 van 9.00 tot uiterlijk 15.00 uur.
Werkwijze		Er wordt gewerkt (zoals in de intervisie) volgens de methode van ervaringsleren. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van het boek: ‘Intervisie in het onderwijs: Een Goudmijn’:
• naast korte inleidingen staan de vooral de ervaringen van de deelnemers centraal
• er wordt geoefend met diverse werkvormen
• de trainingsgroep fungeert hier als experimenteer(intervisie)groep
• veel actie, oefening, reflectie en feedback
• desgewenst wordt er meegedacht over de plaats van intervisie in de organisatie /
HRM / academie
De trainers geven structuur aan de bijeenkomsten, begeleiden, geven adviezen en feedback.
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Groepsgrootte		
Max. aantal deelnemers per groep: 14.
				
Kosten			
€ 850,- inclusief koffie, thee, lunch, diner en overnachting en
			materiaal.
								
Begeleiders		
Gerda Nobel en Ineke Wikkerink.
			g.nobel@vivace-ctc.nl
			i.wikkerink@vivace-ctc.nl

De auteurs Alice de Groot en Gerda Nobel hebben beide jarenlange ervaring als docent / trainer / adviseur
in m.n. het onderwijs en de gezondheidszorg. Zij geven supervisie, coaching en trainingen op het gebied van
coachings- en managementvaardigheden, intervisie, persoonlijke effectiviteit, vitaliteitsmanagement, teambuilding,
conflicthantering, enzovoort. Tevens begeleiden zij organisaties bij veranderingstrajecten. Zij zijn de auteurs van
o.a. Pot met Goud en de Coaching Cards.
De training is ontwikkeld en wordt gegeven door Gerda Nobel en Ineke Wikkerink. Zij vormen samen Vivace, een
bureau voor Consulting, Training en Coaching: www. vivace-ctc.nl
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Globaal programma van de tweedaagse
WERKEN MET ‘EEN GOUDMIJN’

DAG 1

DAG 2

Ochtend

Ochtend

•

•
•

•

•
•
•

•

Welkom, kennis en contact maken op een
andere manier
Inleiding: intervisie in relatie tot de huidige
onderwijsorganisatie ontwikkelingen (HRM,

•

Aan de slag met een werkvorm als intervisor
Reflectie en feedback geven en krijgen op
een vernieuwde, verfrissende manier
Turbo – adviesronde voor jou als intervisor

Lio’s, (leraren)opleiders en opleidingsscholen,
levenslang leren, systeemleren)
Inventariseren reacties en vragen op het
boek “Een Goudmijn”
Leervragen formuleren op intervisieachtige
wijze
Scoren eigen kennis, houding en
vaardigheden noodzakelijk voor intervisie /
intervisorrol
Aan de slag met intervisie: hoe doe je dat?

Middag

Middag

•
•
•

•

De natuur als intervisiewerkvorm
Werken met een vooraf gekozen werkvorm
Mijn organisatie: stand van zaken intervisieen managementcultuur in de eigen
organisatie

•
•

Parels en puzzels bij persoonlijke doelen,
intervisiedoelen en organisatiedoelen
De oogst binnenhalen
Evaluatie & afsluiting

Avond
•
•

Intervisie-energie
Afsluiting van de dag
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